
De redders van KNRM-station Kat-
wijk brengen een bezoek aan eenza-
me zeelui die negen kilometer op
zee liggen en tijdens de kerst niet sa-
menzijn met familie. Kerststollen
van bakkerij Van Maanen, kerst-
kaartjes van scholieren van de Rut-
gersschool én honderd kazen - zo’n
vijftien kilo - van Kaas en Zo gaan in
grote zakken mee aan boord. De
krant is uitgenodigd mee te varen.
Een waterdichtpak in een klein
maatje is in het boothuis aan de
Noordduinseweg niet te vinden.
Niet zo gek ook met al die grote
mannen die als vrijwilliger actief
zijn. Dus wordt het een kostuum
waar ik twee keer in pas. ,,Ben je snel
zeeziek?’’ wordt me gevraagd. Ik
heb geen idee. Voor de zekerheid
heb ik bij de drogist reispilletjes ge-
haald en een pak kauwgum mee.
Dat blijkt mijn redding.
Het is de vijfde keer dat de KNRM
deze actie uitvoert en voor het eerst
doet ook de bemanning van Katwijk
mee. ,,Het idee is in Hoek van Hol-
land geboren’’, vertelt Edward Zwit-
ser in de kantine waar ze voor de
tocht nog een broodje en een kop
koffie nuttigen. 

Kerstkaart
,,De KNRM haalt zo’n vijftien tot
twintig keer per jaar zieken of ge-
wonden van de schepen op. Hoe
mooi zou het zijn als we tijdens de
laatste oefening van het jaar nie-
mand ophalen, maar juist iets naar
ze toebrengen, dachten we. Die gro-
te stoere zeelui zijn zo blij als een
kind als ze een kerstkaart krijgen.
Ze verwachten niet dat er iemand
komt en als er dan in de verte een
reddingsboot op ze afkomt, zijn ze
verrast. En voor ons is het een mooie
oefening.’’ 
Een van de vrijwilligers komt de
kantine binnenlopen. ,,Kijk, wat ik
heb! Een tas vol boodschappen.’’

Een Katwijker die dagelijks langs
het KNRM-station loopt, had van de
actie gehoord en wil de zeelui ook
een hart onder de riem steken. Voor

de Zuid-Hollandse kust liggen vijf
grote vaartuigen tijdens de kerstda-
gen stil in het ankervak bij Scheve-
ningen. ,,Ze wachten totdat ze een

opdracht krijgen’’, legt redder Pas-
cal Langeveld uit. ,,Ze zijn wel aan
het werk, maar hebben eigenlijk
niets te doen.’’ 

Eenmaal op zee, checkt om de vijf
minuten iemand of de zeeziekte me
al overvalt. ,,Ze lacht nog, dat is een
goed teken’’, hoor ik de mannen via
een verbinding tegen elkaar zeggen.
Hoewel de zee volgens de redders
niet erg ruig is, bereiken de hoogste
golven twee meter. Zeker op weg
naar de schepen verder op de Noord-
zee, wordt de Edith Grondel af en
toe gelanceerd, waarna de boot weer
hard op het water kletst. ,,Ho ho
ho’’, roepen de redders in kerstsfeer. 
De eerste schipper, Albert van der
Plas, bestuurt de reddingsboot. Als
de vrachtschepen in zicht komen,
mindert hij vaart en kijkt op de ra-
darbeelden waar het olievrachtschip
Betty Knuts precies ligt. Hij geeft
gas en klotsend over de golven komt
het gigantische vaartuig steeds meer
in beeld. In de verte staan de werk-
lieden, wat Zwitser al voorspelde, op
het dek te wachten. Op het Noorse
schip werken negentien Filipijnen
en drie Noren. Schipper Van der Plas
vaart zo dicht mogelijk naast het
vaartuig, waardoor drie Katwijkse
bemanningsleden via een ladder een
voor een naar boven kunnen klim-
men. Een touw wordt naar beneden
gegooid en de grote plastic zakken
met daarin de lekkernijen en kaar-
ten worden omhoog gehesen. De
zeelui zwaaien ons weer uit en de
boot keert om. 
De mannen van het KNRM-station
in Katwijk doen het werk vrijwillig
en dragen altijd een pieper bij zich.
Hun beroepen variëren van een kan-
toorfunctie tot een baan bij de re-
cherche. Afgelopen jaar kwam
KNRM Katwijk veertig keer in actie.
,,Een record’’, vertelt Arie van Dijk
op de terugweg naar het Katwijkse
strand. ,,Meestal is het zo’n 27 keer.’’
Dobberend op de zee voor de kust
probeer ik zijn uitspraken in mijn
schrijfboek te noteren. Geen goed
plan, de misselijkheid komt direct
opzetten. Hup, een kauwgumpje er-
in en het gaat wel weer. De mannen
moeten lachen. 

Honderd kerstbroden naar  eenzame zeelui

Zeelui worden door KNRM van kerstpakketten voorzien. FOTO’S ARIE VAN DIJK (BOVEN) EN GERT-JAN ONDERWATER (ONDER)

Alieke Hoogenboom 

Katwijk � ,,Het lijkt wel een team-
uitje’’, grappen de bemanningsle-
den van de Edith Grondel, de nieu-
we reddingsboot van de Koninklijke
Nederlandse Redding Maatschappij
(KNRM) Katwijk, varend op de
Noordzee. Jacob Vooijs, die zich met
rode muts en nepbaard als kerstman
heeft verkleed, zet een kerstliedje
in. De mannen zingen uit volle borst
mee. 

KNRM steekt
bemanning hart
onder de riem

Abdelhaq Jermoumi (PvdA) stelde
vragen over het faillissement van
het bureau en de antwoorden van
burgemeester en wethouders stel-
len hem niet gerust.
De kneep zit volgens Jermoumi in
Den Haag. Die gemeente heeft in
2014 een derde van de subsidie ge-
schrapt en zoekt sindsdien een an-
dere partij om klachten over discri-
minatie aan te nemen en daarover

burgers te adviseren. Maar wat bete-
kent dat voor Leiden? Ook Leiden is
immers bij het Haagse bureau aan-
gesloten? 
Atlin Sandvliet (directeur BDZ) ver-
zekert dat vanaf 1 januari 2017 een
nieuwe stichting Leidenaren blijft
helpen met klachten en vragen over
discriminatie. En tot die datum
blijft ook het kantoor in Den Haag
nog gewoon bereikbaar. Sandvliet

bereidt een doorstart van het bureau
voor, schrijft ook het Leidse college
in haar antwoorden op de vragen
van Jermoumi. ,,Maar wij zullen
dan niet meer werken voor de ge-
meente Den Haag.” En dat schept
lucht. Den Haag was weliswaar de
grootste geldschieter, met een derde
van het totale budget, maar bijna de
helft van het werk kwam uit de Hof-
stad. ,,We hebben vanaf het nieuwe

jaar dus meer tijd voor andere ge-
meenten.”
De Leidse discriminatiezaken zijn
uiteindelijk in Den Haag terechtge-
komen na fusies van de Bureaus Dis-
criminatiezaken. Het bureau is een
private partij met een wettelijke
taak. In 2014 werd bekend dat het
bureau haar zaken niet op orde had.
Er volgde een reorganisatie en Den
Haag schrapte haar subsidie. Sand-

vliet: ,,We hebben toen de club gere-
organiseerd. Maar de kosten daar-
van zijn hoger dan we met nieuwe
projecten konden verdienen.” Het
verschil tussen beide breekt nu de
dienstverlening aan Den Haag op,
maar heeft met de doorstart geen
consequenties voor Leiden. ,,Amb-
tenaren hebben mij verzekerd dat ze
tevreden zijn over onze dienstverle-
ning.” 

Bureau Discriminatiezaken krabbelt op
Sebastiaan van der Lubben

Den Haag/Leiden � Het Bureau Dis-
criminatiezaken Hollands Midden
en Haaglanden (BDZ) is al geruimte
tijd failliet, maar de telefoon wordt
nog wel opgenomen. Voor klachten
kunnen mensen er gewoon terecht.
,,Nog wel”, antwoordt de telefoniste
droogjes.
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De optredens worden opgenomen
voor het Top-2000 journaal. Dit
wordt van 27 tot en met 31 decem-
ber om kwart over twaalf ’s mid-
dags uitgezonden op NPO 1. 
In het muziekprogramma blikt
presentator Paul Rabbering terug
op nummers en artiesten die in de
24 uur daarvoor voorbij zijn geko-
men. De truck is ook naar andere
steden in Nederland geweest voor
opnames. 

Op het podium van de truck krijgt
iedereen vanaf half één de kans om
een karaoke-versie van Dancing in
the Dark van Bruce Springsteen
mee te zingen. Het nummer staat
op nummer 262 in de Top-2000
lijst. 

Meezingen met Springsteen
Ivy Grootendorst

Leiden � De Top-2000 truck staat
vrijdagmiddag 30 december op de
Beestenmarkt in Leiden. 

Bruce
Spring-
steen. FOTO

AFP
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Oegstgeest � Het ontslag van voor-
malig gemeentesecretaris Wim van
Tuijl wordt waarschijnlijk een dure
grap voor de gemeente Oegstgeest.
De bedragen waar de gemeente re-
kening mee houdt, zijn geheim.
Maar raadslid Eelke van den Ouwee-
len lichtte donderdag tijdens de ver-
gadering van de gemeenteraad wel
een tipje van de sluier op. ,,We heb-
ben kunnen lezen dat het een enor-
me berg geld gaat kosten’’, stelde het

raadslid van Lokaal.
De bewering van Van den Ouweelen
werd niet tegengesproken door bur-
gemeester en wethouders. Oegst-
geest verleende precies een jaar gele-
den ’eervol ontslag’ aan Van Tuijl.
De voormalige hoogste ambtenaar
ging daartegen in beroep. Na twee
mislukte pogingen om er in overleg
uit te komen, verklaarden B & W de-
ze week de bezwaren van Van Tuijl
ongegrond.

Ontslag Van Tuijl kost ’enorme berg’

Leiden � Hoelahoepdocent Mirjam
Douma gaat op 28 december tien
uur achter elkaar hoelahoepen om
geld in te zamelen voor Artsen Zon-
der Grenzen. Zij doet dit doet onder
het motto ’Hulahoop 4 Aleppo’, bij
station Leiden Centraal. Verschil-
lende hoelahoepers uit de regio heb-
ben zich bij de actie aangesloten. Ze
laten zich sponsoren en nemen de
hele dag donaties in ontvangst.

Hoelahoepen voor
het goede doel

Leiden � Bij de Plesmanlaan in Lei-
den is een dronken automobilist in
de nacht van donderdag op vrijdag
in het water beland. De man had zo-
veel gedronken dat hij nauwelijks
nog op zijn benen kon staan. Ter
hoogte van de Shellpomp reed hij
het talud af, de metersbrede sloot in.
De automobilist is naar het bureau
gebracht. De bergingsdienst heeft
de auto uit de sloot gehaald.

Dronken chauffeur
rijdt het water in

advertentieadvertentie

Leiden � De operaties bij Alrijne
Leiden (het voormalige Diacones-
senhuis) liggen sinds begin deze
maand stil. De operatiekamers
worden verbouwd. Omdat de aan-
passingen ingrijpender zijn dan
eerder was aangenomen, is de ver-
bouwing eerder begonnen dan ge-
pland. Per januari moeten de ope-

ratiekamers aan nieuwe richtlijnen
voldoen. Over enkele weken kan er
weer worden geopereerd.
Nu de operatiekamers eerder dan
gepland onder handen worden ge-
nomen en een aantal patiënten al
een operatiedatum had doorgekre-
gen, moest het ziekenhuis impro-
viseren. Zo veel mogelijk patiënten
worden in de ziekenhuis in Leider-
dorp of Alphen aan den Rijn ge-

opereerd. Deze maand worden
daar ook extra operaties in de avon-
den en op zaterdag gedaan. ,,On-
danks alle inspanningen zien we
dat het niet gaat lukken om ieder-
een nog dit jaar te helpen’’, zegt een
woordvoerster. ,,Dat is ontzettend
vervelend, want patiënten treffen
voorbereidingen voor na hun ope-
ratie of hebben al vakantiedagen
opgenomen.’’

Nu de operatiekamers tijdelijk
buiten gebruik zijn, blijven ook de
34 bedden voor operatiepatiënten
onbeslapen. Alrijne Leiden ver-
wacht dat de operaties begin janu-
ari worden hervat. Eind oktober la-
gen de operaties bij Alrijne Leiden
een week stil omdat er vliegjes wa-
ren gesignaleerd. Dat probleem
staat los van de huidige aanpak van
de operatiekamers.

Tijdelijk geen operaties bij Alrijne Leiden
Marieta Kroft


